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EDITAL N° 064/2018 – PROEG
Considerando que o cadastro de curso de férias, para o semestre atual será tratado
em edital próprio, a Pró – Reitoria de Ensino de Graduação – PROEG torna pública a
retificação do Anexo Único do Edital Nº 048/2018-PROEG, de 27 de setembro de 2018, que
trata dos prazos e procedimentos para cadastro de ofertas de componentes curriculares
regulares e especiais do semestre letivo 2018.2 e dá outras providências.
Assim, ONDE SE LÊ:
Período de ajustes e/ou novos cadastros dos componentes
26 a 30
/novembro/2018

curriculares regulares e especiais (nas formas de curso de
férias, acompanhamento individual e turmas especiais),
pelas secretarias das Unidades Universitárias/Departamentos
Acadêmicos, para o semestre letivo 2018.2.
Prazo final para recebimento de requerimento para inclusão

21/dezembro/2018

de novo(s) aluno(s) com pedido/s julgado/s favorável/is, pelo
Departamento Acadêmico, aos processos de oferta de
disciplina em caráter especial na forma de curso de férias,
acompanhamento individual ou turma especial.

LEIA-SE:
Período de ajustes e/ou novos cadastros dos componentes
26 a
30/novembro/2018

curriculares

regulares

e

especiais

(nas

formas

de

acompanhamento individual e turmas especiais), pelas
secretarias das Unidades
Universitárias/Departamentos Acadêmicos, para o semestre
letivo 2018.2.

Prazo final para recebimento de requerimento para inclusão
21/dezembro/2018

de novo(s) aluno(s) com pedido/s julgado/s favorável/is, pelos
Departamentos Acadêmicos, aos processos de oferta de
disciplina

em

caráter

especial

na

forma

acompanhamento individual ou turma especial.

Gabinete da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, em Mossoró – RN, aos 09 dias do
mês de novembro de 2018.

Profª Dra Francisca Maria de Souza Ramos Lopes
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